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I.
EU-Izraeli-Szerzodesrol-Nemenyi-net-101116

Szasz Lorant címzett: mvsz_szimpatiz.; mvsz.szekhaz; Haza 
részletek megjelenítése nov. 10. (6 napja) 

Date: Wed, 10 Nov 2010 16:30:58 +0100
Subject: Az EU és Izrael társulási szerződéséről szóló 01473-as törvényhez
From: endre.q@gmail.com

Az EU és Izrael társulási szerződéséről szóló 01473-as törvényhez
A parlament  2010.  november  8-án  rövid  vitát  követően  287  igen,  6  tartózkodás  és  45  nem 
szavazattal jóváhagyta a Martonyi atyafi által beterjesztett 01473. sz. törvényt, amelyben elfogadja 
Izraelnek az Európai Unióhoz való társulását.  A törvény címe és bevezető része az alábbiakban 
olvasható:
"EURO-MEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁS
egyrészről  az Európai  Közösségek és  azok tagállamai,  másrészről  Izrael  Állam közötti  társulás 
létrehozásáról
A BELGA KIRÁLYSÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG,
A SVÉD KIRÁLYSÁG,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAKÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,
az  Európai  Közösséget  létrehozó  szerződés  és  az  Európai  Szén-  és  Acélközösséget  létrehozó 
szerződés Szerződő Felei (a továbbiakban: a tagállamok), és
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG, a továbbiakban:
a Közösség, egyrészről,
IZRAEL ÁLLAM,
a továbbiakban: Izrael, másrészről,
FIGYELEMBE  VÉVE  a  Közösség,  annak  tagállamai  és  Izrael  között  fennálló  hagyományos 
kapcsolatok jelentőségét és a Szerződő Felek által vallott közös értékeket;
FIGYELEMBE  VÉVE,  hogy  a  Közösség,  annak  tagállamai  és  Izrael  erősíteni  kívánják  e 
kapcsolatokat,  továbbá  viszonosságon  és  partnerségen  alapuló  tartós  kapcsolatokat  kívánnak 
létrehozni, valamint elő kívánják segíteni Izrael gazdaságának az európai gazdaságba való további 
integrációját;
FIGYELEMBE VÉVE,  hogy a  Felek  milyen  fontosságot  tulajdonítanak  a  gazdasági  szabadság 
elvének  és  az  Egyesült  Nemzetek  Alapokmánya  elveinek,  különösen  az  emberi  jogok  és  a 
demokrácia tiszteletben tartásának, amelyek a társulás valódi alapját képezik;
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ANNAK TUDATÁBAN, hogy erőiket a politikai stabilitás és gazdasági fejlődés megszilárdítása 
érdekében, a regionális együttműködés elősegítésén keresztül egyesíteniük kell;
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy rendszeres politikai párbeszéd jöjjön létre és fejlődjön a közös érdekű, 
kétoldalú és nemzetközi kérdésekről;
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a Felek előnyére fenntartsák és elmélyítsék a gazdasági, tudományos, 
technológiai, kulturális, audiovizuális és szociális ügyekben folyó párbeszédet; 
FIGYELEMBE  VÉVE  a  Közösségnek  és  Izraelnek  a  szabad  kereskedelem,  és  különösen  az 
Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) Uruguayi Fordulójából eredő jogoknak és 
kötelezettségeknek való megfelelés iránti elkötelezettségét;
MEGGYŐZŐDVE arról, hogy a társulási megállapodás új légkört teremt gazdasági kapcsolataik, és 
különösen  a  kereskedelem,  a  befektetés,  valamint  a  gazdasági  és  technológiai  együttműködés 
fejlődése számára,"
Elmerengtem a törvény bevezető szakaszán. Mindenekelőtt azon, hogy itt  15 országot sorol fel, 
köztük  a  Németországi  Szövetségi  Köztársaságot,  mintha  Németországban  lenne  más  állam is. 
Holott  ez  a  szerződés  nem az  EU,  hanem az  azt  megelőző  "AZ EURÓPAI  KÖZÖSSÉG,  AZ 
EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG" és  Izrael  szerződése.  Akkor  még nem Németország, 
hanem Német Szövetségi Köztársaság létezett.
Joggal  felmerül  a  kérdés:  mi  köze  ehhez  Magyarországnak?  Miért  kellene  ezt  a  magyar 
parlamentnek is jóváhagynia? Értelmetlen kérdés, hiszen csak a jobbágy teszi a kötelességét, amit 
urai neki parancsolnak. De menjünk tovább.
A bevezető szakasz első mondata így hangzik:
"FIGYELEMBE  VÉVE  a  Közösség,  annak  tagállamai  és  Izrael  között  fennálló  hagyományos 
kapcsolatok jelentőségét és a Szerződő Felek által vallott közös értékeket;"
No,  itt  megint  csak  elgondolkoztató  megállapítást  olvashattunk.  Izrael  a  zsidók  állama,  ahol  a 
legújabb  törvények  szerint  az  állampolgárnak  a  demokratikus  zsidó  államra  kell  felesküdnie. 
Magyarország meg nem zsidó állam (még). Mik lehetnek az ún. 'közös értékek', amelyeket vallunk? 
Nézzük meg, hátha vannak ilyenek.
A zsidók magukat Ábrahám köldökéből származtatják, azaz magukat emberi fajnak, vagy fajtának 
vélik.  Nekünk  még  az  ehhez  hasonló  gondolat  is  tilos,  merthogy  önmagában  a  'magyarság' 
megfogalmazás is dührohamot vált ki a mértékadó, szomszédos, euro-amerikai politikusi rétegből, 
pontosabban annak nagyobb hányadából.
A zsidóság kultúrájában uralkodó Mózes törvénykönyve és a Talmud, melyben az Isten kiválasztott 
népének fogalmazzák meg magukat,  minket  meg pusztán  emberszabásúnak,  az  ő  szolgálatukra 
teremtett emberszabásúaknak. Izrael Jimmy Carter megfogalmazásában is apartheid állam, ahol a 
zsidóságra vonatkozó törvények mások, mint a nekik alávetett bennszülöttekre, az ország eredeti 
lakosságára  vonatkozóak.  Nálunk  viszont  a  kisebbségeknek  -  köztük  a  magukat  itt  így 
megfogalmazó zsidóknak - több a joguk, mint az ország őslakos magyarságának.
Vannak  egyáltalán  közösnek  vélhető  értékek?  Hisz  csupa  egymásnak  ellentmondó  jelleggel 
találkozhattunk.
Nézzük tovább.
A zsidók állama, Izrael, szinte egyetlen olyan szerződést sem tart be, mely az érdekeivel ellenkezik, 
az emberi jogokat lábbal tiporja, ha érdekei úgy kívánják. Nekünk meg tisztelni kell a zsidóságot, 
kiemelt státuszuk van az ország életében és a mások jogait a sajátjaink fölé kell helyeznünk. Ha a 
hazai, vagy a nemzetközi zsidóság, annak sajtója, szószólói valamire azt mondják, hogy ez így van, 
nekünk tapsolva kell egyetértenünk, mert ha nem azt tesszük, azonnal ránk sütik az antiszemitizmus 
bélyegét és az aztán súlyos ítélet.  Közös értékek? Mitől érték nekünk, hogy bármikor, bármiért 
elítélhetnek minket az antiszemitizmus vádjával?
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Izrael  hadserege  a  magát  legerkölcsösebbnek  nyilvánító  haderő,  lélektelenül  öli  az  általa 
megtámadott, vagy megszállt területek lakosságát, merthogy ehhez születési joga van. Az ENSZ 
szerint is emberiség ellenes bűnöket követett el éppen az elmúlt évtizedben is nem egyszer. Nekünk 
meg kötelességünk lesz ezt eltűrni, ha az országunkba a szerződés és az állampolgársági törvény 
alapján beözönlenek, itt letelepednek és elvárják tőlünk is, hogy Izrael szokásai, törvényei szerint 
kezeljük őket, és mi is életünkkel is feleljünk azért, ha ezt nem tesszük meg. Ahogy Palesztinában is 
ez a nóta járja. Hiszen Izrael érdekei, értékei állítólag azonosak miénkkel, közösek, még ha ez ellen 
erkölcseink mélyen tiltakoznak is. Közös értékek? Aligha. 

Magyarország  mely  országokat,  területeket  tart  megszállva?  Semelyiket,  sőt,  nemzetének 
tekintélyes  része  mások  fennhatósága,  megszállása  alatt  él,  ahol  szinte  az  anyanyelvét  sem 
használhatja, és ez ellen ez a parlament szinte semmit sem tesz. Ugyanakkor Izrael más országok 
területét  tartja  megszállva  (Palesztinát),  és  időről  időre  szomszédjait  lerohanja  (pl.  Libanont), 
gyermekek,  idősek,  asszonyok  ezreit  gyilkolva  csúcstechnológiás,  esetleg  éppen  nemzetközi 
egyezményekben betiltott fegyvereivel (fehér foszfor Gázában), majd búcsúzóul a nemzetközileg 
ugyancsak betiltott másfél millió pillangóaknát hajít le (pl. Libanonban). Közös értékek? Ismét csak 
aligha.
Izraeli börtönökben ezrével szenvednek 'terrorista' váddal gyerekek, ahol a kínzás nem hogy tiltott 
lenne,  hanem éppen  az  izraeli  kínzási  módszerek  csúcstechnológiával  kifejlesztett  változataival 
kísérletezgetnek. A kínzások alól sem a gyermekek, sem azok szülei nem mentesülnek, attól teljesen 
függetlenül, hogy tettek-e valamit az izraeli megszállók ellen - pl. kővel dobálták meg a páncélozott 
haderőt - vagy sem. Nálunk a cigányok halomra ölhetik az őslakos magyarságot, a magyar ember 
meg sem védheti önmagát, mert azonnal rasszizmust kiáltanak, és a megtámadottat ítéli el a bíróság 
és a parlament nem ez ellen, hanem a zsidó holokauszt tagadása ellen hoz törvényt. Közös értékek? 
Aligha.

"Közös értékek"

A bevezető szakasz további tételei már ennek ismeretében is a humor kategóriába sorolhatók. Hiszi 
a piszi pl. a következő szakaszt:
"FIGYELEMBE  VÉVE,  hogy  a  Közösség,  annak  tagállamai  és  Izrael  erősíteni  kívánják  e 
kapcsolatokat,  továbbá  viszonosságon  és  partnerségen  alapuló  tartós  kapcsolatokat  kívánnak 
létrehozni, valamint elő kívánják segíteni Izrael gazdaságának az európai gazdaságba való további 
integrációját;"
Izrael és a partnerség? Ahol minden megnyilvánulásról kiderül, hogy moslék hazugság? Akiknek az 
ősi törvényei nem tiltják a hazugságot? Akik kulturális vezérelve szerint (Talmud) nem zsidónak 
hazudni nem bűn, hanem erény? Mióta partnerség az, hogy felvásárollak, és neked kuss? Mióta 
partnerség az, hogy az egyiknek csak jogai, a másiknak csak kötelességei vannak? Mióta partnerség 
az, hogy pl. izraeliták szabadon dorbézolhatnak a magyar tömegközlekedési eszközökön és ez ellen 
még a bennszülötteknek szólni sincs joguk? Holott fordítva azonnal eljárás alá kerülnek.
Hagyjuk  most  a  bevezetés  üres  szavait,  és  nézzünk  a  törvény  belsejébe  is.  A törvény  első 
cikkelyének 2. bekezdésében ez áll:
"-  többek  között  az  áruk  és  szolgáltatások  kereskedelmének  bővítésével,  a  letelepedési  jog 
kölcsönös  liberalizálásával,  a  közbeszerzés  további  fokozatos  liberalizálásával,  a  tőke  szabad 
mozgásával,  valamint  a  tudományos és technológiai  együttműködés élénkítésével  előmozdítsa  a 
Közösség és Izrael közötti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlődését, és ily módon 
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elősegítse  a  Közösségben  és  Izraelben  a  gazdasági  tevékenység  fejlődését,  a  megélhetési  és  a 
foglalkoztatási feltételek javulását, továbbá a fokozott termelékenységet és a pénzügyi stabilitást,"
Nevetséges! Kölcsönösség? Lehet,  hogy az izraelieknek jól  jön,  hogy szabadon letelepedhetnek 
bármely EU-országban, ha netalántán kirobbantják Iránnal a háborút, és Irán visszabombáz, azaz 
Izrael  földje  meleggé  válik  a  zsidóság  számára.  De  azért  álljunk meg ennél  a  pontnál,  hiszen 
köztudott, hogy Izraelbe csakis született zsidó telepedhet le, és csakis a zsidó államra felesküvés 
alapján. Kölcsönösség? Nevetséges állítás. Ezt a szakaszt sem fogja Izrael magára nézve soha sem 
kötelezőnek elfogadni.
Ezt olvashatjuk a 2. cikkelyben:
"A Felek közötti kapcsolatok, valamint a megállapodás minden rendelkezése az emberi jogok és 
demokratikus  alapelvek  tiszteletben  tartásán  alapul,  amelyek  Felek  a  bel-  és  külpolitikáját 
irányítják, és a megállapodás alapvető elemét jelentik."
Nevetséges! Izrael és az emberi  jogok? Amikor vallási  alaptörvényei  szerint  az ember csakis  a 
született zsidó, a többit Isten az ő szolgálatukra teremtette? Ja persze, ha így értelmezzük, akkor 
Izraelnek fontosak az emberi  jogok, melyek a  gójra  nem érvényesek,  tekintve,  hogy azok nem 
emberek. Értsük így? Meg úgy, hogy a 'demokratikus alapelveken' Izrael ott lép át, ahol akarja, de 
vele szemben a szerződő fél  át  nem léphet,  mert  szerintük ez a demokratikus? Közös értékek? 
Kölcsönösség? Frászt!
Igen, egyértelmű. 'Közös értékeink' csupán Izrael értékei, 'közös érdekeink' Izrael érdekei, Izraelnek 
van szüksége rabszolgákra és behódolt értékteremtőkre, Izrael rettegő polgárainak van szüksége az 
általuk létrehozott háborús zónától távoli, békés, nyugalmas, őket tisztelő lakossággal rendelkező 
lakóterületre. Ámde kölcsönösségről szó sem lehet! A GATT-hoz való társulása idején sem, most 
még kevésbé.
Martonyi  atyafi  elővezette  a  törvényt,  magyar  nyelven,  a  mai  valósághoz  való  alkalmazkodás 
nélkül. Az a Martonyi atyafi, akinek bizonyára Izrael szemében hitele van, hiszen megjárta már a 
pártok  bugyrait  és  a  Bilderberg-találkozók  hűséges  résztvevője,  az  ottani  határozatoknak  az 
alárendeltek felé megbízható tolmácsolója. A parlament meg ugyanúgy látatlanban megszavazta ezt 
a törvényt is, mint hajdan a Lisszaboni szerződést, hiszen most Izrael lökte az asztalra és várta el a 
hűséges  kutyáktól  a  csettintésre  cselekvést.  És  cselekedtek.  A Likud-testvérpárt  a  parlamenti 
többségét  erre  is  ráhúzta.  Martonyi  atyafi  a  beterjesztés  előtt  járt  a  gazdiknál,  ahol  minden 
valószínűség szerint szolgai módon átvette az utasítást, és a magyar parlament három engedelmes 
pártja törvényerőre is emelte.
Csak a Jobbiknak voltak -  és vannak -  fenntartásai.  Jogosan.  De hát ki  törődik egy olyan párt 
véleményével,  akit  az  izraelitáék  közfelkiáltással  lefasisztáznak,  leantiszemitáznak, 
szalonképtelennek tartanak? Igen, szalonképtelen - nekik - mert nem szolgálja látatlanban Izrael és 
a cionisták érdekeit, nem követi utasításait.

Érdemes mindezeket és az ez után következő eseményeket, döntéseket az emlékezetbe vésni - mert 
még föltehetően lesz Magyarországon választás.  Reméljük,  hogy lesz,  és nem a 'közös értékek' 
válnak uralkodóvá.

Cser Ferenc - Neményi.net
http://nemenyi.net/default.asp?SID=0&Cal=&AID=0&Direkt=73219
http://nemenyi.net/default.asp?SID=0&Cal=&AID=0&Direkt=73242
http://kuruc.info/r/7/69262/

http://kuruc.info/r/7/69262/
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II.
Kód: Hazaarulasuk-Btk-szerint-101112

MI KÉSZÜL MAGYAR HONBAN?!
 

OLVASD MAGYAR ÉS GONDOLKODJ!
 

MAGYAR HAZÁBA
BÁRMILYEN IDEGEN KARHATALMI ERŐT BEHÍVNI HAZAÁRULÁS.
ENNEK SZÁNDÉKÁRÓL NYILVÁNOSAN BESZÉLNI IS BÜNTETENDŐ.
ILYEN TÖRVÉNYT MEGFOGALMAZNI TÖRVÉNYEN KÍVÜLI TETT.

EZ A RENDÉSZETI TÖRVÉNY
BELÁTHATATLAN KITERJEDÉSÉT VONHATJA MAGA UTÁN

A BÁRMILYEN NYÍLT ELLENÁLLÁSNAK,
AMIT EZÉRT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

JELENLEG HATÁLYOS TÖRVÉNYEI
MINDEN ÁLLAMPOLGÁR SZÁMÁRA

KÖTELEZŐVÉ IS TESZNEK!
 

ERRE KELLETT A KÉTHARMAD?
LELKÜK RAJTA!!!

 

 

ALÁBB A HATÁLYOS TÖRVÉNYI HELY HIVATKOZÁSA:
 

Btk.
144. § (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság függetlenségét, 
területi épségét vagy alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel 
kapcsolatot  vesz  fel  vagy  tart  fenn,  bűntettet  követ  el,  és  öt  évtől  tizenöt  évig  terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

(2)  A büntetés  tíz  évtől  tizenöt  évig  terjedő  vagy  életfogytig  tartó  szabadságvesztés,  ha  a 
hazaárulást
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a) súlyos hátrányt okozva,

b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával,

c) háború idején,

d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével követik el.

(3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig, háború idején 
két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

1. A hazaárulás jogi tárgyát a törvényhozó a célzat irányával megjelölve határozza meg. Ez a 
Magyar  Köztársaság  állambiztonsága  és  alkotmányos  rendje,  közvetlen  tárgya  pedig  a 
Magyar Köztársaság függetlensége, területi épsége és alkotmányos rendje.

a) Az ország függetlenségén a külső önállóságot kell érteni, amelynek lényege, 
hogy a Magyar Köztársaság saját államisággal bír.

b)  A területi  épség  a  Magyar  Köztársaság  térségének  sértetlenségét  jelenti, 
amelyen  az  állami  főhatalom  érvényesül.  Ez  a  terület  a  nemzetközi 
szerződésekben  megállapított  határok  között  lévő  szárazföld,  az  ezen  belül 
található belvizek és az ország között elterülő légtér.

c) Az ország alkotmányos rendje (részletes magyarázat a 139. §-nál).

2.  A törvényi  tényállás  két  olyan  elkövetési  magatartást  határoz  meg,  amellyel  a  magyar 
állampolgár a külföldi kormánnyal, illetőleg szervezettel érintkezésbe bocsátkozik.

a) Külföldi kormánnyal vagy szervezettel kapcsolat felvétele kétoldalúságot jelent. 
Be. fejezettnek akkor tekinthető a bűncselekmény, ha az elkövető szóban, írásban 
vagy más módon (közvetítő útján) kapcsolatba került a külföldi kormánnyal vagy 
szervezettel.  Ha ez a magatartás meghiúsul mielőtt  a kapcsolat létrejött volna, a 
cselekmény kísérlete állapítható meg.

b) A kapcsolat fenntartása esetén az elkövető és a külföldi kormány vagy szervezet 
között az összeköttetés már létrejött, a kapcsolat folyamatos.

Az  elkövetési  magatartás  aktív  tevékenységet  jelez,  tehát  a  tényállás 
mulasztással nem valósítható meg.
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A külföldi kormány fogalma részletes kifejtést nem igényel.

A külföldi szervezet fogalma már magyarázatra szorul. A külföldi szervezeten meghatározott 
célt  szolgáló csoport  és  intézmény értendő.  A külföldi  szervezet  lehet  katonai,  gazdasági, 
szociális,  kulturális,  politikai  vagy bármely célja létrejött  egység függetlenül attól,  hogy a 
magyar  állam azt  hivatalosan elismerte  vagy sem továbbá,  hogy az nyíltan vagy titokban 
tevékenykedik.  Egyetlen  követelmény,  hogy  a  szervezet  az  állam  érdekeivel  ellentétes 
érdekeket képviseljen.

Szükséges megjegyezni, hogy a jogirodalomban a külföldi szervezet fogalmát illetően több 
fajta nézet alakult ki.

a) Külföldi szervezet az ország területén kívül működő bármely szervezet, amely az 
említett érdekeket sértő cselekmény támogatására vagy megvalósítására alkalmas,

b)  az  állam  területén  kívül  működő  szervezetről  van  szó,  de  feltétel,  hogy  az 
irányításában külföldi állampolgárok is részt vegyenek,

c) határon belül lévő szervezet is ilyennek tekinthető, ha az külföldi.

3. Tettesi minőségben a hazaárulás alanya csak magyar állampolgár lehet. Azonos megítélés 
alá esik a kettős állampolgár is. Felbujtóként vagy bűnrészesként nem magyar állampolgár is 
felelősségre vonható.

4.  Tényállási  elemként  szerepel  a  célzat,  ezért  a  hazaárulás  csak  egyenes  szándékkal 
követhető el. Az elkövetőnek tisztában kell lennie a tanúsított magatartás veszélyeztetésének 
lehetőségével  és  ezt  a  következményt  kívánja  is.  A bűncselekmény alapesete immateriális 
delictum,  megállapításához  eredmény  bekövetkezése  nem szükséges,  de  a  cselekménynek 
alkalmasnak kell lennie a cél megvalósítására.

A bűncselekmény befejezett a megjelölt magatartások tanúsításával.

A  cselekmény  fokozott  társadalomra  veszélyességére  utal,  hogy  a  (3)  bekezdés  az 
előkészületet is büntetni rendeli.

5. A bűncselekmény minősítő körülményei

a) Súlyos hátrány okozása

b)  Állami  szolgálat  vagy  hivatalos  megbízatás  felhasználásával  elkövetett 
hazaárulás.  Ekkor a  magyar állampolgár  a  személyes bizalmon alapuló fokozott 
hűség kötelezettségét is megsérti.
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c)Háborún azon időszakot kell érteni, amikor az Országgyűlés által kinyilvánított 
hadiállapot  fennáll,  de  ilyennek  tekintendő  a  137.  §  9.  pontja  szerint  az  állam 
biztonságát súlyosan fenyegető veszély.

d) Külföldi fegyveres erő Nagyobb létszámú felfegyverzett csoportot jelent külföldi 
részvétellel.  A behívás az ország területén kívül tartózkodó fegyveres erőkre, az 
igénybevétel pedig a belföldön állomásozókra vonatkozik.

A bűncselekmény megnevezése (BK 1. szám)

144. § (1) hazaárulás bűntette

144. § (2) a) súlyos hátrányt okozó hazaárulás bűntette

144. § (2) b) állami szolgálat (hivatalos megbízatás) felhasználásával elkövetett hazaárulás 
bűntette

144. § (2) c) háború idején elkövetett hazaárulás bűntette

144.  §  (2)  d)  külföldi  fegyveres  erő  behívásával  (igénybevételével)  elkövetett  hazaárulás 
bűntette

144. § (3) 1. t. hazaárulás előkészületének bűntette

144. § (3) 2. t. háború idején hazaárulás előkészületének bűntette.

Szasz Lorant 
<1212bia@msn.com> 2010. november 11. 22:34 Címzett: mvsz_szimpatizans@yahoogroups.com 
Másolatot kap: Haza Magyarok <magyarokhaza@gmail.com> 
Válasz | Válasz mindenkinek | Továbbítás | Nyomtatás | Törlés | Eredeti megjelenítése 

Date: Thu, 11 Nov 2010 22:09:46 +0100
Subject: O. Manó és tettestársai
From: karolyorama@gmail.com
To: vona.gabor@parlament.hu; krisztina.morvai@europarl.europa.eu; morvaikr@t-online.hu; 
drgaudi@drgaudi.hu; miklos.volgyesi@volgyesi.hu; zezso@t-online.hu; barki@lawvie.at
CC: hir@nemzetihirhalo.hu; torhir@gmail.com; ltorok@sympatico.ca; 1212bia@msn.com; 
szerkesztoseg@karpatiharsona.info; szerk@szentkoronaradio.com; szerk@jovonk.info; 
magyarvilag333@gmail.com; jozsef@kutasi.eu
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https://mail.google.com/mail/h/1tiltrmax6cos/?v=b&cs=wh&to=szerk@jovonk.info
https://mail.google.com/mail/h/1tiltrmax6cos/?v=b&cs=wh&to=szerk@szentkoronaradio.com
https://mail.google.com/mail/h/1tiltrmax6cos/?v=b&cs=wh&to=szerkesztoseg@karpatiharsona.info
https://mail.google.com/mail/h/1tiltrmax6cos/?v=b&cs=wh&to=1212bia@msn.com
https://mail.google.com/mail/h/1tiltrmax6cos/?v=b&cs=wh&to=ltorok@sympatico.ca
https://mail.google.com/mail/h/1tiltrmax6cos/?v=b&cs=wh&to=torhir@gmail.com
https://mail.google.com/mail/h/1tiltrmax6cos/?v=b&cs=wh&to=hir@nemzetihirhalo.hu
https://mail.google.com/mail/h/1tiltrmax6cos/?v=b&cs=wh&to=barki@lawvie.at
https://mail.google.com/mail/h/1tiltrmax6cos/?v=b&cs=wh&to=zezso@t-online.hu
https://mail.google.com/mail/h/1tiltrmax6cos/?v=b&cs=wh&to=miklos.volgyesi@volgyesi.hu
https://mail.google.com/mail/h/1tiltrmax6cos/?v=b&cs=wh&to=drgaudi@drgaudi.hu
https://mail.google.com/mail/h/1tiltrmax6cos/?v=b&cs=wh&to=morvaikr@t-online.hu
https://mail.google.com/mail/h/1tiltrmax6cos/?v=b&cs=wh&to=krisztina.morvai@europarl.europa.eu
https://mail.google.com/mail/h/1tiltrmax6cos/?v=b&cs=wh&to=vona.gabor@parlament.hu
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III.
1. Nyílt levél                                                                    Kód: Obama_Howard_Odum_Hu100711

BARACK  OBAMA ELNÖK  ÚR  SZÍVES  FIGYELMÉBE  IS  AJÁNLVA A 
KÖVETKEZŐ PROBLÉMÁT ÉS MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGET!
Elsõsorban az ún. iIlluminátusok bûne a magyarok évi 50.000 fővel fogyása? 
Részletek az 1980-ban megjelent, „Az igazság a mi fegyverünk” címû először 1980-ban megjelent 
könyvből, az Emissary Publications 1984 évi kiadása alapján. (Fordította: Bérczy Márton, Hunnia, 
1992. június 25., 25, 37, 55. oldal.). 

„„ AZ ILLUMINÁTUSOK RABSZOLGASÁGUNKAT TERVEZIK

A Római Klub egyik tagja, Howard Odum, 1980. augusztusában így nyilatkozott a Fusion 
magazinnak: „Az Egyesült Államoknak új és izgalmas vezetőszerepe van a világban. A világot le 
fogjuk vezérelni alacsonyabb energiafelhasználási szintre. Az Egyesült Államoknak lakosságát a 
következő ötven év alatt kétharmaddal kell csökkentenie.” Az illuminátus Odum nem mondja el 
nekünk, hogyan fogják eliminálni hozzávetőlegesen 150 millió honfitársunkat, de abban nyugodtak 
lehetünk, hogy „szorgalmasan ügyködnek rajta”. 

Elkerülheti-e Amerika a globális összeesküvõk által felállított démoni csapdát? Válaszunk: 
Igen!

Sorsdöntő évtized
Most keresztútnál vagyunk. A következő dekádban eldől Amerika és a világ sorsa. Akiknek 

szemük van,  világosan látják a  helyzetet.  Balra  vezet  a  könnyebbik,  rózsaszínű út,  a  felelõtlen 
érzéki életet élők világa, azoké, akik a „humanista” propaganda által ajánlott utat választják. Ez 
traumához, leépüléshez, szegénységhez és végül rabszolgasághoz vezet ””.  .....
______________________________________________________________
ÉSZREVÉTEL: Az Agroanalízis Tudományos Társaság a GTS-ANTIRANDOM kutatásgyorsító 
software-m alkalmazása alapján kiderítette,  hogy vegyi-biológiai  népirtás  történik.  Konyhasóval 
kevert káliumsók műtrágyaként és ételízesítőként alkalmazásával, káliumsókkal növelik a lakosság 
kálium  túlterhelését.  Közben  a  konyhasóval  sózásról  lebeszéléssel  is  fokozzák  a  lakosok 
egészségromlását. Mind a kettő életrövidítő és ivartalanító hatású! Az fertőző ürülékkel szennyezett 
folyók  vizéből  készített  ivóvíz  is  egészségrontó.  Ezért  titkolják  el,  hogy  a  klórozás  nem 
hatástalanítja a fertőző vírusokat! Átpárlással meg lehet tisztítani az ivóvizet a mérgező és fertőző 
szennyezőktől, de mérgezőnek hazudják a desztillált ivóvizet. Ez mózesi-talmudi zsidó fajirtás, lásd 
Mózes II. 23. 20-33, Talmud, Taanith, 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap, amit a kóser étkezésű 
zsidók élnek túl, akik tudják, hogy általános egészségvédő, gyógyító hatású a tiszta desztillált ivóvíz 
+  a  tiszta  konyhasóval  erős,  fiziológiás  mértékben  sózott  étel!  Az  üzleti  érdekekből  (pl. 
nyugdíjbefizetést- és ingatlant elrablási célból) folytatott zsidó népirtást, aljas tömeggyilkosságot, 
hamisan  indokolják  az  energiafogyással.  Ugyanis  a  magmahővel fejlesztett  nagynyomású  gőz 
segítségével fűtve, desztillált vizet és elektromos áramot termelve, s utóbbival a vízből hidrogént és 
oxigént  előállítva  a  jelenlegi  energia  igény  mellett  is  még  többszázezer  évig   biztosítható  az 
emberiség energiával ellátottsága, s tiszta ivóvize is! Lásd: www.aquanet.fw.hu.

Mellékletei: Az egészségügyi miniszter által, USA-ra hivatkozva elutasított 2010. 04. 16-i petició, + 
2. Nyílt levél Barack Obama elnök úr szíves figyelmébe, Obama_USA_Terrorism_Na_K_100710

Verõce, 2010. 07. 11.  
Tejfalussy András (Béla) dipl. mérnök, méréstani szakértő feltaláló

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a. végelszámoló
H-1036 Budapest, Lajos u. 115. (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
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IV.
www.aquanet.fw.hu:
Egy ország kiárusítása?                                 Kód: HAZAÁRULÁSUK

1. Eladósítás: a hibás nagyberuházásokkal, talaj-,víz-,élemiszer-mérgező műtrágyákkal, mindezeket 
leplező ellenőrzéssel, "rendszerváltásokkal".

2.  Hitelekből a korábbi hitelek fizetése, és közben, az ország földterületeinek - a terület  valódi 
értéke mintegy 1%-a körüli áron - spekulánsoknak való eladása. Az iparban is hasonló kiárusítások 
vannak.

3.  A ráfizetéses  gazdálkodás  fő  okainak  az  érintetlenül  hagyása,  hogy  a  spekulánsok  minél 
olcsóbban  vásárolhassák  fel  az  ingatlanokat,  a  felszereléseket,  földeket  és  üzemeket,  ezek 
tulajdonjogait,hogy a többiek/magyarok eladásból se szerezhessenek stabilizációs célokra pénzt.

4. Az egyes "főhatóságok", a ráfizetésből származó károknak a lakosságra áthárításával, előkészítik 
a többség "földönfutását", kiűzését.

5. A Pénzügyminisztériumban, a törvénykezői, ellenőri pozíciókban, szakértők helyett "kupecek" 
ülnek, akik készségesen elfogadják a külföldi spekulánsok kriminális ajánlatait, hajbókolva ajánlva 
ki a részükre a magyar nemzeti vagyont, a földet is, teljes állami gazdaságokat, gyárakat,a nemzeti 
tulajdonú ingatlanokat,természetvédelmi kincseket is, az említett törvényi/rendeleti szabad-rablási 
alkalom kihasználáshoz.

6.  Már  a  Kádár,  Grósz,  Németh  vezetés  alatt  "megalkották" az  idegen állampolgárok  korlátlan 
magyarországi ingatlanspekulációit (felvásárlásait) is lehetővé tevő cégtörvényeket, és a lakosságot 
ma  is  becsapják  azzal,  hogy  külföldi  nem  vásárolhat  ingatlant,  holott,  ehhez  csak  céget  kell 
létesítenie (egy időre) és vehet erdőt,mezőt,mindent. A becsapott, kijátszott, itt születettek talpa alól 
eladják az anyaföldet. A hibás törvények töröltetését a Kormányzat folyamatosan halogatja.

7. A látszólag értelmetlen és ellentmondó, dezorganizáló állami intézkedések nagyon célszerűek, a 
fenti tönkretételi program szempontjából.

8.  Eltávolítják a  hatalom /és  főleg a pénz közeléből azokat,  akik kezdenek ráébredni,  hogy mi 
történik privatizáció címén a magyar nép ellen.

9. Aki fellép az áron-aluli eladás ellen, "kényszergyógykezeltetik".

10. A fenti programért, a talajtermékenység káliummal való módszeres (kb. 35 évig tartó) tudatos 
lefojtásáért, a káliumozást bevezető, szervező "Magyar Tudományos Akadémia", a mai főtitkár, Dr. 
Láng István és a nemzetközi szindikátusok által befolyásolt agrokémikusok felelősek.

11. A vegyszeres talajtermékenység-lefojtás, a lakosság életkorát átlagosan, mintegy 10 - 20 évvel 
megrövidíthette, kivéve azokét, akik tudtak a módszerről és a kálium káros hatását kompenzálták, 
kivédték.

12. Ügyészség és bíróság engedélyével folytatják a népirtást, sőt, annak ezek már korábban is a 
kiszolgáló eszközeivé váltak.
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13. Az újtípusú "honátadás" elsősorban egy magyar-maffia üzlete, amelyik ezzel szerzi a plusztőkét, 
az extra-profitot magának és külföldi megbízóinak.

14. Kb. 600-1000 milliárd dollár hasznot húznak a magyar-maffia finanszírozói,a magyar föld és 
felszerelések  olcsó  megvételéből,  a  többség,  a  nép  birtokon  kívül  rekesztéséből.  Ezt,  kb.  6-10 
milliárd  dollár  külföldi  tőke  bevonásával  érnék  el,  tehát  -  a  leértékelések  következtében  a 
PROGRAM", 3-5 év leforgása alatt, százszorosnál is nagyobb (mérhetetlenül nagy) értékű nemzeti 
vagyont játszhatna át,  ezeknek a gátlástalan hazaárulóknak, s  a multinacionális  megbízóiknak a 
kezére.

15. A műtrágyázási trükk nem új. Pl. Arthur Koestler író már 1940-ben leírta a "Sötétség Délben" c. 
könyvében, a  nitrát  műtrágyának a kálium műtrágyával helyettesítését,  mint  alattomos háborús, 
hazaárulási-módszert !

16. A közoktatás az ország idegen kézre juttatását kiszolgálta/ja. Az ún. sztártanárok",akadémikusok 
reklámozzák a mérgező "káliumfogyasztást".

17.  Nem csak  ún.  "szocialista",  de  néhány  ún."fejlődő",  sőt  még  egyes  ún.  fejlett  kapitalista" 
országokat  is  mérgeztek/nek  aránytalan  műtrágyázással,  pl.:  AUSZTRIÁT  káliummal, 
AUSZTRÁLIÁT  foszfor-túladagolással.  A  tönkrement  termelők  ingatlanait  a  spekulánsok  a 
külföldieknek adják el.

18. A kálium pszichoszomatikus szer is, mely súlyos egészségi zavarok,betegségek és halál okozója 
is lehet. Ezt, az orvosok a káliummal folyamatosan mérgezett lakosok elől eltitkolták/ják. A felelős 
minisztérium nem engedi leállítani - a növényeket, állatokat is mérgező – ún. kálium-trágyázást. A 
káliumtól, ételek és italok is mérgezők lehetnek, de nem korlátozták/zák a fogyasztásukat. Jellemző 
KÁLIUM  MÉRGEZÉSI  tünetek:  érzészavarok,  izom-beidegzési  zavarok,  szívtágulás, 
szívritmuszavar,  a  szervezet  általános  ellenálló  képességének  (immunitásának)  a  drasztikus 
csökkenése.  Továbbá  a  vér  kb.  2-szeres  káliumtartalmánál  szívkamrafal-remegés,  diasztolés 
szívmegállás következhet be. -a káliummérgezés okozta halál a halottból nem kimutatható, ezzel 
élhetnek vissza.

19.  Amikor a PROGRAM tényleges problémája mindenki előtt  megvilágosul, már késő lesz.  A 
tönkretett magyarok mind elvesztették ingatlanaikat, földjüket, házukat, azokba idegenek telepedtek 
be, akik a volt tulajdonosokat kizárhatják, hatósági úton kiköltöztethetik, elüldözhetik.

20.  A  hazaárulási  program  kiteljesedése  az  MSZMP  alatt  kifejlődött,  most  gyorsul  fel,  a 
privatizálási,  önkormányzati,  világkiállítási,  gazdasági,  pénzügyi,  politikai,  erkölcsi,  jogi  és 
információs káosznak is köszönhetően,  melyet minden újabb pénzpazarlással,  vagy kiárusítással 
tovább fokoznak, visszafordíthatatlanná téve a hazaárulási folyamatot.

21.  A korábbi  és  az  új  államvezetés  hivatalnokai,  a  kálium-mérgezés  kezdete  óta  -  különböző 
demagógiák  fedezetében  -  e  programot  szolgálják,  a  káliumozással  ráfizetésessé  téve  a  földek 
termelését,  hogy az aranykorona érték az 1% -ra, 1000-5000 Ft/aranykorona-ra csökkenjen, ami 
lehetővé teszi a PROGRAM, a "vértelen (?) területszerzés" végrehajtását!

Budapest, 1991. január 02.  

Tejfalussy András, AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI- 
ÉS GAZDASÁGOSSÁG ELLENŐRZŐ KÖZPONTJA gmk elnök 



20/13. oldal, Kód: Hazaarulok-Orszaggyulese-2010-11-08
                     

    V.                                             Kód: Konig-software

1981-ben az  MSZMP kiadó vállalata  (KOSSUTH) kiadta  Böcz  Sándornak a  "Mit  kell  tudni  a 
palesztinokról" című könyvét. A 71. oldaláról idézzük, a Magyar Fórum lapban (1998.III.26.,6.oldl) 
megjelent másolata alapján: 

"  A  cionista  politikusok  afféle  rákos  daganatot  látnak  az  arab  kisebbségben,  amelynek  az 
eltávolítását fölöttébb kívánatosnak tartják . Ez a szándék botrányt keltő módon fogalmazódott meg 
a hírhedt König-memorandumban , amelyet a galileai megbízott terjesztett az izraeli miniszterelnök 
elé 1976. tavaszán.

A memorandum  főbb  pontjai  :  szigorítani  kell  az  arabok  rendőri,  katonai  ellenőrzését;  olyan 
nemzeti  pártot  kell  rákényszeríteni az arabokra ,  amely az izraeli  hírszerzés irányítása alatt  áll; 
különleges hírszerző rendszert kell kiépíteni a kommunista párt vezetői ellen folytatott kémkedésre, 
lejáratásuk végett; szigorú intézkedéseket kell hozni a diákvezetők megrendszabályozására, be kell 
zárni  az  egyetemeket  az  arab  diákok  előtt,  meg  kell  akadályozni  tanulmányaik  folytatását,  és 
egyidejűleg ösztönözni őket az ország elhagyására, majd meg kell tiltani a számukra a visszatérést; 
el kell  érni,  hogy az arabok a nap huszonnégy óráját  megélhetésük biztosítására fordítsák,  s ne 
maradjon idejük arra, hogy általános helyzetükkel, oktatási igényeikkel törődjenek; súlyos adók és 
bírságok  kivetésével  kell  megfosztani  az  arabokat  azoktól  a  pénzügyi,  gazdasági  eszközöktől, 
amelyek  révén  életszínvonalukat  és  társadalmi  pozíciójukat  javíthatnák;  ki  kell  rekeszteni  az 
arabokat  a  társadalombiztosítási  juttatásokból,  úgy,  hogy  azokból  kizárólag  a  zsidók 
részesülhessenek; folytatni kell az arab földek elkobzását új zsidó települések létesítése céljából ; 
meg kell akadályozni az arab népesség természetes szaporodását , és intézkedéseket kell tenni az 
arabok számának csökkentésére.

VI.                           Code: AllianceIsrSoftware1910

A HÍDFÕ Baráti  Köre (Fabó László,  22  Hancock  Street,  San  Francisco,  CA 94114,  U.S.A.) 
„Országhódítók” c. kiadványából kimásolt zsidó hitközségi software:

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée  
felhívása,  amelyet  a  magyar  lapok  is  közöltek.  A Weimaier  Hist.-Gen.  Taschenbuch,  S.  XII.  
fordítása szerint a következőket tartalmazta:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet  
könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a  
miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek  
fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét  országot  teljesen birtokotokba vehessétek,  
fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy 
mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna  
elegendő anyagi eszközötök,  a párizsi  szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket.  Erre a  
célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a  
pénztárunkba  azzal  a  céllal,  hogy  a  galíciai  és  magyarországi  területeket  a  galíciaiak  és  
magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ  
tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idõ alatt  
elérhessétek.”
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Iratjel: NepirtasMozesHu100329b

Melléklet:                                                           (Kód: TerroristaSoftwareMozesII-23-20-33Flj)

Mózesi Rablógyilkos Gárda Program:

A HAZÁNKBAN HASZNÁLT ÉTKEZÉSI DISZKRIMINÁCIÓN ALAPULÓ („NÉPIRTÁSI 
BÁZISSOFTWARE”)  EGY  BIBLIAI-TALMUDI  PROGRAM,  AMI  SZERINT  AZ 
ALKALMAZÓI MINDIG OLYAN SZÁZALÉKBAN MEDDÕSÍTIK, BETEGÍTIK, TESZIK 
RÖVIDEBB  ÉLETŰVÉ  A  NEM  ZSIDÓKAT,  AMENNYI  INGATLANT  (ÉS 
NYUGDÍJBEFIZETÉST)  A  ZSIDÓK  RÉSZÉRE  EL  AKARNAK  RABOLNI.  AZ  ÍGY 
"HONFOGLALÓ  ZSIDÓK"  FŐ  TITKOS  BIOLÓGIAI-,  VEGYI  FEGYVEREI: 
BETEGÍTÕ  IVÓVIZ  +  BETEGÍTÕ  ÉLELMISZER  (PL.  A  KONYHASÓ  HELYETT 
KÁLISÓVAL ÍZESÍTETT KENYÉR)  +  REPKEDÕ  VADÁLLAT (DARÁZS,  FERTŐZŐ 
MADÁR STB.) + A NEMZSIDÓK EGÉSZSÉGÉT „ÁLVÉDÉS”:  

1.

SZENT BIBLIA 
(Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda, 90-92. oldal)

„Mózes II. könyve 23. rész: 
Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról való törvények.
....
Ígéret és parancs a kananeusok kiűzésére.

20. Ímé én Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban és bevigyen 
téged arra a helyre, amelyet elkészítettem.
„21. Vigyázz magadra előtte és hallgass az õ szavára; meg ne bosszantsd õt, mert nem 
szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van benne.
22. Mert ha hallgatandsz az õ szavára; és mindazt megcselekended, amit mondok: akkor 
ellensége  lészek a te ellenségeidnek és szorongatom a te szorongatóidat.
23. Mert az én Angyalom előtted megyen és beviszen téged az emoreusok, khivveusok, 
perizeusok, kananeusok és jebuzeusok közé és kiirtom azokat.
24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat és ne cselekedjél az õ cselekedeteik 
szerint ; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat.
25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet és 
eltávolítom ti közületek a nyavaját.
26. El sem vetél, meddő nem lesz a te földeden semmi: napjaid számát teljessé teszem.
27. És rettenésemet bocsátom el előtted és minden népet megrettentek, amely közé mégy 
és minden ellenségedet elfutamítom előtted.
28. Darazsat is bocsátok el előtted és kiűzi előtted a Khivveust, Kananeust és Kitheust.
29. De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen és meg 
ne sokasodjék ellened a mezei vad.
30. Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megsokasodol és bírhatod a földet.
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31. És határodat a veres tengertől a filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától fogva a 
folyóvízig: mert kezetekbe adom annak a földnek a lakosait és kiűzöd azokat előled.
32. Ne köss szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel.
33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem, mert ha az õ 
isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.”

2.

TALMUD („A Talmud magyarul”. Fordította: Luzsénszky Alfonz)

Talmud, Taanith, 10 a. lap: „...Izrael országa esővizet (= tiszta desztillált vizet) iszik, az egész világ 
pedig  maradékot” … Izrael országa iszik először, és azután az egész világ, hasonlókép egy olyan 
emberhez, aki sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent pedig ott hagyja.”
Baba  kamma,  93  b.  lap:  „Betegség  alatt  az  epét  kell  érteni,  még  pedig  azért,  mert  az  83
betegségnek  van  kitéve;   a  „betegség  szó  ugyanis  ezt  a  számot  adja.  De  mindezt  elűzi  egy  
(konyhasóval, NaCl-dal készült)  sóskenyér s rá egy korsó (tiszta, desztillált ivó-) víz. Ugyanez áll a 
Baba mezia 107 b. alatt is.”

(=  zsidó  tiszta  desztillált  ivóvízzel  és  fiziológiásan  sózott  étellel  védi  egészségét,  ezekkel  
gyógyítja magát, s a nem zsidót ezektől elzárja.)



20/16. oldal, Kód: Hazaarulok-Orszaggyulese-2010-11-08

VIII.

Kód: Hazaarulo-MTA-101229

NYILVÁNOS SZAKÉRTŐI SEGÍTSÉG ORBÁN VIKTOR
 MINISZTERELNÖKNEK, a Ptk. 484-487. §. alapján
Fax: 1/441-4806

EGY AKADÉMIAI NYELVI- ÉS JOGI CSALÁSI HAZAÁRULÁSI MÓDSZERT LELEPLEZÉS:

FELJELENTEM  MINDAZOKAT,  AKIK  ARRA  ALAPOZVA,  HOGY  A  MAGYAR 
KÖZVAGYONT PRIVATIZÁLÁST NEM TILTJA KÜLÖN TÖRVÉNY, KÜLFÖLDIEKNEK IS 
ELADTÁK  HAZÁNK  TERMŐTERÜLETEIT  ÉS  EGYÉB  KÖZTULAJDONAIT,  S  MOST 
PEDIG LIBERALIZÁLTÁK, HOGY EZEKBE AZ IZRAELIEK BETELEPÜLJENEK, AKIK AZ 
ALAPTÖRVÉNYÜK, A TALMUD SZERINT MINKET FOKOZATOSAN KIIRTANAK. 

AKADÉMIAI SZINTŰ TUDATOS NYELVI CSALÁSRA, A PRIVATIZÁL SZÓT AZ ADDIGI 
JOGI STB. JELENTÉSEITŐL ELTÉRŐ ÉRTELMEZÉSRE ALAPOZVA, VAGYIS CSALÁSSAL 
TETTÉK  (FŐKÉNT  IZRAELI?)  MAGÁNTULAJDONNÁ  HAZÁNK  TERMŐTERÜLETEIT, 
ÁLLAMI  VÁLLALATAIT  STB.  MAMI  HAZAÁRULÁS,  ÉS  MIVEL  A  PRIVATIZÁLÁSI 
SZERZŐDÉSEK CSALÁSRA LETTEK ALAPOZVA, TEHÁT SEMMISEK.

AZÉRT NEM TILTOTTA HAZAI TÖRVÉNY AZT A CSALÁSON ALAPULÓ HAZAÁRULÁST, 
AMIT AZ ITT FELJELENTETT BŰNÖZŐK PRIVATIZÁLÁSNAK NEVEZVE FOLYTATTAK, 
MERT AKKORIBAN MÉG TELJESEN MÁS  VOLT,  AZ  ALÁBBI  MELLÉKLET SZERINTI 
VOLT  A PRIVATIZÁLÁS  SZÓ  HAZÁNKBAN  ELFOGADOTT  HIVATALOS  AKADÉMIAI, 
JOGI- STB. JELENTÉSE, AMIRE A TÖRVÉNYEKET ALAPOZTÁK:  „PRIVATRIZÁL: (A SZÓ 
LATIN ÉS NÉMET EREDETI JELENTÉSE ALAPJÁN):  „MAGÁNÉLETET FOLYTAT, NEM 
DOLGOZIK,  MAGÁNZÓKÉNT  ÉL”.  LÁSD  MELLÉKLET:   IDEGEN  SZAVAK  ÉS 
KIFEJEZÉSEK  SZÓTÁRA,  Szerkesztette:  BAKOS  FERENC,  Főmunkatárs:  FÁBIÁN  PÁL, 
HETEDIK,  A  HATODIK  ÁTNÉZETT,  FÜGGELÉKKEL  KIEGÉSZÍTETT  KIADÁS 
VÁLTOZATLAN  LENYOMATA,  AKADÉMIAI  KIADÓ  -  BUDAPEST  1984.  A  682. 
OLDALRÓL MÁSOLVA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI, ÉS JOGI-, ILL. KÖZGAZDASÁGI EGYETEMI
SZINTÛ  CSALÁST  A  TUDÓSOK  HAMIS  DÖNTÉSEI  BÜNTETŐ  BÍRÓSÁGON 
ELÍTÉLTETÉSÉT  ELEVE  LEHETETLENÍTŐ  AZON  ALKOTMÁNY  MÓDOSÍTÁS 
KÉSZÍTETTE  ELŐ,  TETTE  LEHETŐVÉ,  AMIT  AZ  ÚN.  ELLENZÉKI  KEREKASZTAL 
TÁRGYALÁS FOGADOTT EL. 

Verõce, 2010. 12. 29.

Copy: Dr. Polt Péter legfőbb ügyész részére
Fax:  1/269-2862

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök s.k.
 (sz.sz.:1-420415-0215, korábban megbízott országgyűlési szakértő)
 TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71., 

T/F: +36-1/250-6064, E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com 
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IX.

Újra megküldve, a szöveget kijavítva, 2011. 01. 05-én! Kód: MAZSIHISZ-t-be-kell tiltani-110104c

ORBÁN VIKTOR miniszterelnöknek nyilvános segítségként, a Legfőbb Ügyészhez is címzett 
kárelhárító bejelentés!  (Jogi hivatkozás: Ptk. 484-487. §.) Fax: +36-1/411-48-06, +36-1/354-5645 

MIÉRT KELL A BÍRÓSÁGNAK AZONNALI HATÁLLYAL MEGVONNIA A MAZSIHISZ, 
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉT 

1./ Ma is érvényben van Izrael alaptörvényeként a Talmud, amit a MAZSIHISZ által működtetett 
iskolák is alapul vesznek. A Talmud szerint a zsidók mindig kötelesek csalni és hamisan tanúskodni 
a  nem zsidó államok hivatalainál,  pl.  a  vámosokkal szemben és a bíróságokon az áldozat  nem 
zsidók kárára és a nem zsidóknak kárt okozó zsidóknak a javára. A hazai könyvesboltokban kapható 
a TALMUD MAGYARUL (Luzsénszky Alfonz: Budapest, 1940. Hasonmás kiadás, Gede testvérek 
Bt. Budapest, 2002.), egy büntető bíróságon talmudtanár által hitelesnek elismert talmud-fordítás. A 
benne lévő szabályok 100%-osan bizonyítják, hogy tűrhetetlen a Talmudra alapozó szervezet. 

2./ Ma is érvényben vannak a Tóra, Biblia és Talmud azon előírásai, amelyek szerint senki más, 
csak  a  zsidók ihassanak (vírusmentes,  baktériummentes,  féregmentes,  méregmentes,  általánosan 
gyógyhatású)  tiszta  desztillált  vizet,  és  hogy  a  betegségektől,  meddőségtől,  életrövidüléstől 
desztillált  víz  ivással,  és  NaCl-dal  fokozottan  (fiziológiásan)  sózással  kell  védeni  a  zsidókat, 
mialatt  az ellenkezője látszólag véletlenszerűen,  a zsidók szaporodása arányában irtsa ki  a nem 
zsidókat. Lásd: Mózes II.23., 20-33., V.7., 2,22, Talmud, Baba kamma 93b. lap, Taanith 10a.lap.

3./ Ma is érvényben van a Tóra azon előírása, hogy a zsidók letelepedéséhez kiszemelt  területekről 
(ingatlanokból) a zsidók  tervszerű fokozatossággal, az ott elszaporodó zsidók létszáma arányában, 
irgalom nélkül mind kiűzzék, kipusztítsák a nem zsidó tulajdonosokat. Lásd: Mózes V.7.,2, 22.

4./ A MAZSIHISZ ura egy olyan világfőrabbi, aki titkoltatja a zsidó orvosokkal a rákbetegségekből 
a zsidók 98%-át sikerrel kigyógyító orvosi módszert, s ezáltal már 2.000.000.000 (2 milliárd) nem 
zsidó személy rákbetegségekben elpusztulásáért, életrövidüléséért, borzalmas kínszenvedéséért lett 
felelős. Ezt egy főrabbi közjegyző előtt is nyilatkozta róla. Lásd az interneten,  Német Medícina, 
Új Orvoslás címek alatt. (A zsidó orvosok rákbetegség elhárító titkos módszeréről valószínűsítem, 
hogy tiszta desztillált vizet, felnőtteknél kb. 0,4 literes adagokkal, étkezéssel és/vagy infúzióval a 
vérbe túlnyomással, gyorsan bejuttatásból, s ennek periódikusan ismétléséből áll, meg abból, hogy a 
desztillált vizet bejuttatások között fiziológiás NaCl-pótlásokat is végeznek. Ugyanis a vérbe gyors 
ütemben, tehát ott túlnyomást létrehozóan bejuttatott desztillált víz pusztítja az eltorzult membránú 
erősen hibás sejteket, a rákos sejteket is, mert a sérült membránon át kioldja belőlük a káliumot. Ez- 
alatt tisztítja és javítja az érpályákat és védelmezi az egészséges sejteket, lásd: www.aquanet.fw.hu.)

5./ A MAZSIHISZ intézte és felvette 600.000 holokauszt áldozat nevében a különféle kárpótlásokat, 
az ezekkel járó óriási összegeket, miközben még nem is ismerte 508.000 holokauszt áldozat nevét. 

6./ A MAZSIHISZ nemzetközi társszervezete, az Alliance Israelitée (nemzetközi Zsidó Szövetség) 
1910 óta hirdeti nyíltan is azt a zsidó tervet, hogy finanszírozza a nemzetközi zsidóság, hogy a 
zsidók minden magyart fosszanak ki Magyarországon, innen űzzenek ki minden magyart, s vegyék 
teljesen zsidó tulajdonba egész Magyarországot. Lásd e-mail melléklet: Talmud-Schmitt-101222. 

Verőce, 2011. 01. 05.

http://www.aquanet.fw.hu/
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Kód: MAZSIHISZ-t-be-kell tiltani-110105

ORBÁN VIKTOR miniszterelnökhöz közérdekű kérdésként, a Legfőbb Ügyészhez is címzett 
kárelhárító bejelentés!  (Jogi hivatkozás: Ptk. 484-487. §.) Fax: +36-1/411-48-06, +36-1/354-5645 

AZÉRT ÍTÉLIK EL A HAZAI BÍRÁK AZ ANTITERRORISTA MAGYAR GÁRDÁT ÉS 
BUDAHÁZY GYÖRGYÖT, HOGY A MAZSIHISZ FOLYTATHASSA AZ ALÁBBIAKAT?!  

1./  A MAZSIHISZ nemzetközi társszervezete, az Alliance Israelitée (terrorista Zsidó Szövetség) 
1910 óta hirdeti nyíltan is azt a zsidó tervet, hogy finanszírozza a nemzetközi zsidóság, hogy a 
zsidók minden magyart fosszanak ki Magyarországon, innen űzzenek ki minden magyart, s vegyék 
teljesen zsidó tulajdonba egész Magyarországot. Lásd e-mail melléklet: Talmud-Schmitt-101222. 
 
2./ Ma is érvényben van a Tóra azon előírása, hogy a zsidók letelepedéséhez kiszemelt  területekről 
(ingatlanokból) a zsidók  tervszerű fokozatossággal, az ott elszaporodó zsidók létszáma arányában, 
irgalom nélkül mind kiűzzék, kipusztítsák a nem zsidó tulajdonosokat. Lásd: Mózes V.7.,2, 22.

3./ Ma is érvényben vannak a Tóra, Biblia és Talmud azon előírásai, amelyek szerint senki más, 
csak  a  zsidók ihassanak (vírusmentes,  baktériummentes,  féregmentes,  méregmentes,  általánosan 
gyógyhatású)  tiszta  desztillált  vizet,  és  hogy  a  betegségektől,  meddőségtől,  életrövidüléstől 
desztillált víz ivással, és NaCl-dal fokozottan (fiziológiásan) sózással kell védeni a zsidókat, mialatt 
az ellenkezője látszólag véletlenszerűen, a zsidók szaporodása arányában irtsa ki a nem zsidókat. 
Lásd: Mózes II.23., 20-33., V.7., 2,22, Talmud, Baba kamma 93b. lap, Taanith 10a.lap.

4./ Ma is érvényben van Izrael alaptörvényeként a Talmud, amit a MAZSIHISZ által működtetett 
iskolák is alapul vesznek. A Talmud szerint a zsidók mindig kötelesek csalni és hamisan tanúskodni 
a  nem zsidó államok hivatalainál,  pl.  a  vámosokkal szemben és a bíróságokon az áldozat  nem 
zsidók kárára és a nem zsidóknak kárt okozó zsidóknak a javára. A hazai könyvesboltokban kapható 
a TALMUD MAGYARUL (Luzsénszky Alfonz: Budapest, 1940. Hasonmás kiadás, Gede testvérek 
Bt. Budapest, 2002.), egy büntető bíróságon talmudtanár által hitelesnek elismert talmud-fordítás. A 
benne lévő szabályok 100%-osan bizonyítják, hogy tűrhetetlen a Talmudra alapozó szervezet. 

5./ A MAZSIHISZ ura egy olyan világfőrabbi, aki titkoltatja a zsidó orvosokkal a rákbetegségekből 
a zsidók 98%-át sikerrel kigyógyító orvosi módszert, s ezáltal már 2.000.000.000 (2 milliárd) nem 
zsidó személy rákbetegségekben elpusztulásáért, életrövidüléséért, borzalmas kínszenvedéséért lett 
felelős. Ezt egy főrabbi közjegyző előtt is nyilatkozta róla. Lásd az interneten,  Német Medícina, 
Új Orvoslás címek alatt. (A zsidó orvosok rákbetegséget elhárító titkos módszerről valószínűsítem, 
hogy tiszta desztillált vizet, felnőtteknél kb. 0,4 literes adagokkal, étkezéssel és/vagy infúzióval a 
vérbe túlnyomással, gyorsan bejuttatásból, s ennek periódikusan ismétléséből áll, meg abból, hogy a 
desztillált vizet bejuttatások között fiziológiás NaCl-pótlásokat is végeznek. Ugyanis a vérbe gyors 
ütemben, tehát ott túlnyomást létrehozóan bejuttatott desztillált víz pusztítja az eltorzult membránú 
erősen hibás sejteket, a rákos sejteket is, mert a sérült membránon át kioldja belőlük a káliumot. Ez- 
alatt tisztítja és javítja az érpályákat és védelmezi az egészséges sejteket, lásd: www.aquanet.fw.hu.)

6./ A MAZSIHISZ intézte és felvette 600.000 holokauszt áldozat nevében a különféle kárpótlásokat, 
az ezekkel járó óriási összegeket, miközben még nem is ismerte 508.000 holokauszt áldozat nevét. 

Verőce, 2011. 01. 05.

http://www.aquanet.fw.hu/
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LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE KEZÉHEZ! Kód: MAZSIHISZ-t-is-be-kell tiltani-110106

ORBÁN VIKTOR miniszterelnöknek nyilvános segítségként, a Legfőbb Ügyészhez is címzett 
kárelhárító bejelentés!  (Jogi hivatkozás: Ptk. 484-487. §.) Fax: +36-1/411-48-06, +36-1/354-5645 

KEZDEMÉNYEZEM, HOGY A BÍRÓSÁGOK TILTSÁK LE AZ ALÁBBI FAJIRTÁSBAN 
BŰNSEGÉDKEZŐ KERESZT(Y)ÉNY ÉS ZSIDÓ PAPOK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEIT IS: 

1./ Ma is érvényben van a Tóra azon előírása, hogy a zsidók letelepedéséhez kiszemelt  területekről 
(ingatlanokból) a zsidók  tervszerű fokozatossággal, az ott elszaporodó zsidók létszáma arányában, 
irgalom nélkül mind kiűzzék, kipusztítsák a nem zsidó tulajdonosokat. Lásd: Mózes V.7.,2, 22.

2./ Ma is érvényben vannak a Tóra, Biblia és Talmud azon előírásai, amelyek szerint senki más, 
csak  a  zsidók ihassanak (vírusmentes,  baktériummentes,  féregmentes,  méregmentes,  általánosan 
gyógyhatású)  tiszta  desztillált  vizet,  és  hogy  a  betegségektől,  meddőségtől,  életrövidüléstől 
desztillált  víz  ivással,  és  NaCl-dal  fokozottan  (fiziológiásan)  sózással  kell  védeni  a  zsidókat, 
mialatt  az ellenkezője látszólag véletlenszerűen,  a zsidók szaporodása arányában irtsa ki  a nem 
zsidókat. Lásd: Mózes II.23., 20-33., V.7., 2,22, Talmud, Baba kamma 93b. lap, Taanith 10a.lap.

3./ Ma is érvényben van Izrael alaptörvényeként a Talmud, amit a MAZSIHISZ által működtetett 
iskolák alapul vesznek. A Talmud szerint a zsidók mindig kötelesek csalni és hamisan tanúskodni a 
nem zsidó államok hivatalainál, pl. a vámosokkal szemben és a bíróságokon az áldozat nem zsidók 
kárára és a nem zsidóknak kárt okozó zsidóknak a javára. A hazai könyvesboltokban kapható a 
TALMUD MAGYARUL (Luzsénszky Alfonz: Budapest, 1940. Hasonmás kiadás, Gede testvérek 
Bt. Budapest, 2002.), egy büntető bíróságon talmudtanár által hitelesnek elismert talmud-fordítás. A 
benne lévő szabályok 100%-osan bizonyítják, hogy bűnözők a Talmudot és Tórát elfogadó főpapok, 
akik életünk„sómentes táplálkozással”rövidítéséhez meghamisították a Bibliát (Ézsaiás 30.24-et) is! 

4./ A MAZSIHISZ főnöke egy világfőrabbi, aki titkoltatja a zsidó orvosokkal a rákbetegségekből a 
zsidók 98%-át sikerrel kigyógyító orvosi módszert, s ezáltal már  2.000.000.000 (2 milliárd) nem 
zsidó személy rákbetegségekben elpusztulásáért, életrövidüléséért, borzalmas kínszenvedéséért lett 
felelős. Ezt egy főrabbi közjegyző előtt is nyilatkozta róla. Lásd az interneten,  Német Medícina, 
Új Orvoslás címek alatt. (A zsidó orvosok rákbetegség elhárító titkos módszeréről valószínűsítem, 
hogy tiszta desztillált vizet, felnőtteknél kb. 0,4 literes adagokkal, étkezéssel és/vagy infúzióval a 
vérbe túlnyomással, gyorsan bejuttatásból, s ennek periódikusan ismétléséből áll, meg abból, hogy a 
desztillált vizet bejuttatások között fiziológiás NaCl-pótlásokat is végeznek. Ugyanis a vérbe gyors 
ütemben, tehát ott túlnyomást létrehozóan bejuttatott desztillált víz pusztítja az eltorzult membránú 
erősen hibás sejteket, a rákos sejteket is, mert a sérült membránon át kioldja belőlük a káliumot. Ez- 
alatt tisztítja és javítja az érpályákat és védelmezi az egészséges sejteket, lásd: www.aquanet.fw.hu.)

5./ A MAZSIHISZ intézte és felvette 600.000 holokauszt áldozat nevében a különféle kárpótlásokat, 
az ezekkel járó óriási összegeket, amikor még nem is ismerték 508.000 holokauszt áldozat nevét! 

6./ A MAZSIHISZ nemzetközi társszervezete, az Alliance Israelitée (nemzetközi Zsidó Szövetség) 
1910 óta hirdeti nyíltan is azt a zsidó tervet, hogy finanszírozza a nemzetközi zsidóság, hogy a 
zsidók minden magyart fosszanak ki Magyarországon, innen űzzenek ki minden magyart, s vegyék 
teljesen zsidó tulajdonba egész Magyarországot. Lásd e-mail melléklet: Talmud-Schmitt-101222. 

Verőce, 2011. 01. 06.         (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) okl. vill. mérnök
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, H-2621 Verőce, Lugosi u. 71.

http://www.aquanet.fw.hu/
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X.

EGÉSZSÉGVÉDELEM                                 Iratjel: LetvedelmiRoplapVEOP-070731)

MITŐL LETT ENNYIRE  BETEG,  RÖVID ÉLETŰ  ÉS  MEDDŐ A MAGYAR? MIÉRT 
VESZÍT  EL NAPI  TÖBB  MINT  SZÁZ,  TÍZ  ÉVENKÉNT  TÖBB  MINT  FÉLMILLIÓ 
SZEMÉLYES ÉLETTERET? OK-OKOZAT KALIBRÁLÓ MÉRÉSEIK A KÖVETKEZŐ 3 
TITKOS  FELELŐSRE  MUTATTAK  RÁ:  1.  SZÁMOS  IVÓVÍZ KLÓRREZISZTENS 
VÍRUSOKKAL STB. SZENNYEZETT, 2. MÉRGEZŐEN TÚL SOK KÁLIUMOT ESZÜNK-
ISZUNK,  3.  A  FIZIOLÓGIÁSNÁL  ÁLLANDÓAN  KEVESEBB  KONYHASÓT 
PÓTOLUNK. 1. FERTŐZ, MÉRGEZ, 2. SEJTMEMBRÁNT RONT, 3. KERINGÉST RONT. 
2.  ÉS  3.  TÖNKRETESZI A VESÉT,  SZÍVET,  KERINGÉST,  IVARSZERVEKET STB.  E 
BIOLÓGIAI-VEGYI  FEGYVEREK ELLEN  A  VÉRELEKTROLIT-OPTIMUM- 
PROGRAMOMMAL KELL VÉDEKEZNI, LÁSD WWW.AQUANET.FW.HU, „VEOP”!

Verõce, 2007. 07. 31. 

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ, VEOP-software feltaláló (+36/20/218-14-08) 
 

TÚLÉLÉSI STRATÉGIA                                    Kód: Három Alapfeltétel 091003

BETEGSÉGEKBŐL KIGYÓGYULNI,
SZAPORODÓKÉPESNEK LENNI,
EGÉSZSÉGESEN MARADNI!

Javasolt étkezési technika:

Ivóvízként tiszta desztillált vizet* (H2O) kell használni! 
+
A konyhasót (NaCl) a fiziológiás mennyiségével, annál nem sokkal kisebb mértékben kell pótolni!
+
A  káliumot  (K)  a  fiziológiás  mennyiségével  kell  pótolni,  kerülve  a  nagyobb  mértékben 
túladagolását! 

*A szükséges eszközökről lásd:  www.desztvizhonlap2.atw.hu  !   (Ha a hőt újra hasznosítjuk otthoni 
desztillálással, szinte ingyen lehet tökéletes ivóvizet készíteni a szennyezett vezetékes vízből, vagy 
a házi talajvíz kút vizéből!)

All Rights Reserved! 

Budapest, 2009. 03. 31.
 
SZAKTANÁCSADÁS:
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT 
1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18. ,+36-1/250-6064, +36-202181408
www.aquanet.fw.hu, www.aquanet-hungary.hocst.me
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